
KOTI
asua

asun, asut, hän asuu
asumme, asutte, he asuvat
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ASUA
Missä (sinä) asut?
 - Minä asun Suomessa.
 - Minä asun Kotkassa.
 - Minä asun kotona.
 - Minä asun talossa.

minä asun, sinä asut, hän asuu, me asumme, te asutte, he asuvat

asunko (minä) ___________________________?   

asutko (sinä)____________________________ ?   
 
asuuko hän _____________________________ ?  

asummeko (me) _________________________ ?  

asutteko (te) ____________________________ ?  

asuvatko he ____________________________ ?

                             

Missä asun?

omakotitalo         

                              Minä asun _____________________________.

kerrostalo   Minä asun_______________________.

                                             Tässä talossa on _____ kerrosta.            
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rivitalo   Minä asun _________________.

paritalo   Asun ___________________.

Minä asun kaupungissa, kerrostalossa.

Asutko sinä maalla vai kaupungissa? ___________________________

Minä asun kerrostalossa neljännessä kerroksessa.  Minkälaisessa 
talossa sinä asut?
________________________________________________ .

HUONEISTO = asunto missä asun

yksiö = (1) huone ja keittiö/keittokomero(kk)

kaksio = 2 huonetta ja keittiö

                       kolmio = 3 huonetta ja keittiö

Minun asunto on kolmio. Asunnossa on kaksi makuuhuonetta, olohuone 
ja keittiö, wc ja sauna. Minulla on myös parveke.

Asutko sinä _________________________________ ?
(yksiö, kaksio, kolmio)
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Pohjakuva/-piirustus

 Tämä on kaksio (2h+k+p)

MH = makuuhuone __________________   K = keittiö __________________

OH = olohuone _____________________ ET = eteinen__________________

VH = vaatehuone___________________ WC = vessa __________________

    Tämä on yksiö (h+kk)

 KPH = kylpyhuone ___________________      KK = keittokomero_______________

  Tämä on kolmio (3h+k+s+p), koko

  PH = pesuhuone__________________     S = sauna___________________
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 Minkälainen on sinun asunnon pohjapiirustus? Piirrä se tähän.
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ETEINEN   eteiseen, eteisessä, eteisestä

Kun tulen kotiin, tulen ensimmäiseksi eteiseen           

                 1  
                  
                 2

                  3

                  4

                  
                 5

1 ovikello_____________________________________
2 hattuhylly___________________________________
3 ulko-ovi ____________________________________
4 naulakko ____________________________________
5 kenkähylly ___________________________________

Mitä muuta näet tässä eteisessä?
_________________________________________________________  
 sähkötaulu    postiluukku    liukuovet,  naulakko on ovien takana

_________________________________________________________
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KEITTIÖ  keittiöön, keittiössä, keittiöstä                
 

Keittiö on kodin sydän
tiskipöytä   (vesi)hana  kaappi(t)  hylly(t), hyllystö

 mikro________________
 jääkaappi________________
 pakastin________________
 hella/liesi______________
 uuni__________________
 laatikko, laatikot_________
 laatikosto________________

ruokailuvälineitä
pieni lusikka = teelusikka
     iso = ruokalusikka

haarukka            
  veitsi                kattila, kansi

            

 

  
  

paistinpannu

                        vedenkeitin
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(juoma)lasi___________________  (lasi)kannu___________________

        (tee)muki                       (kahvi)kuppi

  lautanen
           
           

         syvä
                                           matala
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kulho
kulhot

lasikulho________________      muovikulho____________________  

 kauha _______________________

 vispilä_______________________

 reikäkauha _____________________

puukauha(t)
_____________________
     
    puuhaarukka
_____________________

kaulin ______________________
kaulimet

pulikka _______________________
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 pullasuti _____________________     

 
 pulla(t)
 

               korissa on kolme pullaa

raastin      

raastimet

        
 litran mittakannu
  l = litra
dl = desilitra
g = gramma

Pullasudilla voitelen pullan (pullat).
____________________________________________________

Raastimella raastan juustoa, vihanneksia. _______________________________________________

Mitalla mittaan nesteitä (vesi, maito, mehu) ja jauhoja. ____________________________________
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suppilo _____________________
(tratti)

Kun kaadan pulloon nestettä, tarvitsen 
suppilon

patakinnas pannulappu     pannunalusta_____________

             

 
essu_____________
esiliina

               pata ________________
sakset

       ottimet

juustohöylä

kuorimaveitsi(ä), 
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MAKUUHUONE makuuhuoneeseen, makuhuoneessa, makuuhuoneesta

Parisänky________________________

Lukulamppu_______________________

Päiväpeitto_______________________

Yöpöytä_________________________

    

 
pinnasänky ____________________      kerrossänky ________________
lastensänky                                                yläpeti ja alapeti

                                        

  1               3

2                 4

1 tyyny(t)________________                 3 tyynyliina(t)_________________

2 peitto_______________   4 pussilakana(t)________________
   peitot
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  aluslakana laitetaan patjan päälle
                                 aluslakana________________

                                    petauspatja
                                     runkopatja

 Lapsena oli mukava nukkua
 siskonpedissä.

 siskonpeti______________________

sijata = pedata    
_______________________

- Aamulla, kun herään sijaan / petaan sängyn.
 _____________________________________________                           

- vaihdan puhtaat lakanat joka toinen viikko
 _______________________________________________________       

 - viileässä on hyvä nukkua ____________________________________

 - hyvä makuhuoneen lämpötila on +19 C   __________________________
    
    ______________________________________________________

 - pimeässä huoneessa nukkuu paremmin kuin valoisassa huoneessa

   ______________________________________________________
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OLOHUONE    olohuoneeseen, olohuoneessa, olohuoneesta

  1      2           3                          4       5                      6

 

  

         

7                   8                  9                                                  10       11

1 taulu _________________________________   4 pöytälamppu_________________________

2 kattolamppu__________________________           5 jalkalamppu__________________________

3 tv-taso________________________________           6 verho(t)_______________________________

7 sohva_________________________________          10 matto_________________________________

8 sohvapöytä___________________________          11 viherkasvi = ruukkukasvi

9 nojatuoli______________________________              _______________________________________

               

Olohuoneessa vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa.

____________________________________________________________________________________________

Jutellaan, kuunnellaan musiikkia ja katsotaan televisiota (telkkaria)

____________________________________________________________________________________________

Mitä näet näissä olohuoneissa?

        

eri aikakauden olohuoneita
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Mitä huonekaluja (_________________________) sinun olohuoneessa on?

    _________________________________________________________________________       

    _________________________________________________________________________        

    Mitä sinä teet olohuoneessa?

   _________________________________________________________________________      

   _________________________________________________________________________                      

Minkälainen on sinun unelma olohuone?    Mitä siellä on?

____________________________________________   _______________________________

Kirjoita tai piirrä tähän 
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KYLPYHUONE    kylpyhuoneeseen, kylpyhuoneessa, kylpyhuoneesta
KYLPPÄRI              kylppäriin, kylppärissä, kylppäristä

WC = VESSA    vessaan, vessassa, vessasta
VESKI                   veskiin, veskissä, veskistä

SAUNA               saunaan, saunassa, saunasta

Asunnossa voi olla kylppäri ja veski samassa tilassa tai
kylppäri ja sauna yhdessä, ja veski on erikseen
                                                                            1
       2
 
                 3
       4   

                  5 a 5b
        6

     veski ja kylppäri samassa wc =vessa=veski

1 ap-suihku______________________ 2 allas /lavuaari __________________
3 allaskaappi ____________________      4 wc-pönttö  _____________________
5a kaakeliseinä __________________ 6 suihkuverho ____________________
5b kaakelilattia __________________       

                                                                      wc-harja

 suihku_____________

     kuivauspatteri_______________________

    amme __________

    ammeessa voi rentoutua_________________
sauna, vessa ja suihku kaikki samassa
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Sauna on osa suomalaisuutta                   

laude, saunassa istutaan lauteella
________________________________

kiuas, kiukaalle heitetään vettä. Kiuas on tosi          
kuuma.

Mökkisauna, rantasauna kaupunkisauna
lämmitetään puilla =puusauna lämmitetään sähköllä = sähkösauna

                      
    

kesällä mennään saunasta uimaan,                      vasta/vihta,     löylykauha     löylykiulu
saunaan, uimaan, saunaan ...

              

  <--saunassa heitetään kiukaalle vettä, löylyä
              vihdalla vihdotaan / vastalla vastotaan
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            kylpytynnyri
  

                
rantasauna

                       
tynnyrisauna

suomalaisen unelma 

Oletko sinä käynyt saunassa?  ______________________________________  

Piditkö siitä? __________________________________________________

Suomalaiset pitävät saunomisesta. _________________________________
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Peseytymistarvikkeita:     _________________________________

 saippua ___________        suihkusaippua_______________   hiusshampoo_______
    

pesusieni__________       pesuharja________________         selän pesin________

pesuvati, pesuvadit                         ämpäri(t)                  
Saunassa ei saa huutaa, ei 
tapella.
Saunassa ei saa haista, ei kiroilla.
Saunassa - rauhassa.

Saunassa lepää, saunassa 
uudistuu,
saunassa pestään, saunassa 
puhdistuu.
Saunassa - löylyssä.  

   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
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